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I dessa förbundsstadgar benämns distrikt som en definition av indelade områden för både
regioner och län. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners indelning av regioner.

§ 1. Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och har sitt säte i Leksands kommun.

§ 2. Ändamål
Sveriges Dövas Riksförbund är en organisation för döva och teckenspråkiga. Förbundet arbetar
utifrån tre perspektiv.
a) Språk och kultur
b) Delaktighet och tillgänglighet
c) Samhörighet och gemenskap
SDR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ändamål:
- att främja vård, fostran och utbildning av döva, hörselskadade samt teckenspråkiga barn och
ungdomar,
- att främja stöd och service för döva och hörselskadade som behöver det,
- att arbeta för ett tillgängligt samhälle för teckenspråkiga döva och hörselskadade, att i övrigt
arbeta för teckenspråkigas intressen, såväl språkligt och kulturellt, som socialt och
ekonomiskt,
- att främja vetenskaplig forskning och utveckling kring om döva, hörselskadade och
teckenspråk,
- att främja lokalföreningars och distriktsorganisationers verksamhet

§ 3. Organisation
3.1 Beslutande organ
SDR:s högsta beslutande organ är kongressen.
Mellan kongresser och förbundsmöten som är rådgivande organ, är förbundsstyrelsen SDR:s
högsta beslutande organ.
3.2 Lokalföreningens inträde
Varje lokalförening som delar SDR:s stadgar och ändamål har rätt till inträde i SDR. Berörd
distriktsstyrelse fattar beslut om inträde. Beslutet ska anmälas till förbundsstyrelsen.
3.3 Distriktsorganisations inträde
Varje distriktsorganisation som delar SDR:s stadgar och ändamål har rätt till inträde i SDR.
Förbundsstyrelsen fattar beslut om inträde.
3.4 Räkenskaps- och verksamhetsår
SDR:s räkenskaps- och verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§ 4. Medlemmar
4.1 Medlemskap
Enskild person som vill bli medlem hos SDR betalar medlemsavgift för att bli medlem i en
lokalförening eller i en distriktsorganisation som inte har någon lokalförening ansluten till sig.
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4.2 Anslutna organisationer
Organisationer med teckenspråkiga medlemmar kan ansöka om anslutning till SDR.
Förbundsstyrelsen fattar beslut om anslutning.

§ 5. Avgifter
Varje medlem betalar av lokalförening eller distriktsorganisation fastställd medlemsavgift.
Kongressen fastställer förbundsavgiften samt rekommenderade medlemsavgifter.
Anslutna organisationer enligt § 4.2 ska årligen betala en avgift, vars storlek bestäms av
kongressen.

§ 6. Kongressen
6.1 Sammanträde och dagordning
Ordinarie kongress hålls vart fjärde år före 30 juni, på tid och plats som bestäms av
förbundsstyrelsen.
Kongressen ska behandla:
• styrelsens årsredovisningar
• revisorernas berättelse
• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• avgifternas storlek
• motioner och förbundsstyrelsens yttranden över dessa
• förslag från förbundsstyrelsen
• stadgeenliga val
6.2 Deltagare
Kongressen har 51 mandat som fördelas enligt följande:
Varje distriktsorganisation har ett fast ombud,
a. därutöver fördelas antalet ombud i förhållande till medlemsantalet hos
distriktsorganisation som grundar sig på förbundsavgifter inbetalda den 31 december året
innan kongressen,
b. antal ombud per distriktsorganisation får vara högst sju (7),
c. samtliga ombud ska vara teckenspråkiga,
d. beslut om antalet ombud för respektive distrikt tas av förbundsstyrelsen och meddelas
senast 1 februari kongressåret.
e. samtliga distriktsorganisationer med endast ett ombud äger rätt att anmäla en
medföljande observatör till kongressen.
SDR:s anslutna organisationer enligt § 4.2 och Västanviks folkhögskola får sända en representant
var.
Förbundets styrelseledamöter eller anställda får inte registreras som ombud.
6.3 Kallelse
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast 31 januari kongressåret.
Ombudsfullmakt skall vara insänd till SDR senast två månader före ordinarie kongressen.
6.4 Utsändning av kongresshandlingar
Ombud ska få kongresshandlingarna senast en månad före ordinarie kongress.
Förbundsstyrelsens propositioner och motioner med förbundsstyrelsens yttrande ska sändas till
distriktsorganisationer senast tre månader före kongressen.
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6.5 Motioner
Distriktsorganisationer och anslutna organisationer har rätt att lämna motioner till ordinarie
kongress.
Medlem har rätt att, genom sin distriktsorganisation, lämna in motioner till ordinarie kongress.
Motionen ska åtföljas av ett yttrande från styrelsen för berörd distriktsorganisation.
Motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 november före kongressåret.
6.6 Röst-, förslags- och yttranderätt
Varje ombud har en röst.
Förslags- och yttranderätt har förbundsstyrelsen, ombuden, revisorer och kongressutskott samt
representanter från anslutna organisationer.
Yttranderätt har förbundets tjänstemän.
Därutöver kan kongressen besluta om yttranderätt för annan person.
6.7 Omröstning och beslut
Med undantag för vad som gäller vid val, ska alla beslut fattas med enkel majoritet samt genom
öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller att lottning avgör.
Val ska ske genom sluten omröstning om något ombud så begär. För att bli vald krävs att ha fått
fler än hälften av vid valet avlämnade och godkända röster.
Vid lika röstetal gäller att lottning avgör.
6.8 Besluts giltighet
Kongressbeslut och ändringar i program och stadgar träder i kraft när kongressprotokollet är
justerat.
Justering ska ske inom tre månader, och skickas ut till distriktsorganisationer. De beslut som ska
träda i kraft direkt måste omedelbart justeras.
6.9 Extra kongress
Extra kongress hålls då ordinarie kongress, förbundsmöte, förbundsstyrelse, revisorer eller minst
2/3 av de till distriktsorganisationerna begär det.
Vid extra kongress får endast ärenden som upptagits i kallelsen behandlas. Kallelse ska sändas
senast två månader före extra kongress. Ombudsfullmakt till extra kongress ska vara insänd till
SDR senast en månad före kongressen.
Handlingarna till extra kongress sändes till ombud tre veckor före kongressen.

§ 7. Förbundsmöte
7.1 Uppgift
Förbundsmötet är mellan kongresserna förbundets rådgivande organ.
Förbundsmötet samlas före 30 juni åren mellan ordinarie kongresser på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar eller när 2/3 av distriktsorganisationerna begär det.
Förbundsstyrelsen ska årligen delge förbundsmötet årsredovisning över det gångna
verksamhetsåret.
Samråd ska årligen ske kring förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa år.
Förbundsmötet kan enbart besluta om fyllnadsval av styrelseledamot samt utfärda kallelse till
extra kongress.
7.2 Kallelse
Förbundsstyrelsen ska kalla till förbundsmöte senast två månader före förbundsmötet.

5/7

7.3 Utsändning av handlingar
Handlingar till förbundsmöte ska sändas till deltagarna senast fyra veckor före förbundsmötet.
7.4 Deltagare
Förbundsmötet består av en representant från varje distriktsorganisation och förbundsstyrelsen.
Representanterna utses av distriktsorganisationens styrelse. Vidare får SDR:s anslutna
organisationer enl. § 4.2 samt Västanviks folkhögskola delta med en representant var.

§ 8. Förbundsstyrelse
8.1 Ledamöter och övriga deltagare
Kongressen väljer en förbundsstyrelse, som består av förbundsordförande, vice
förbundsordförande och fem eller sju ledamöter. Samtliga ska vara medlemmar hos förbundet.
Majoriteten av ledamöterna i förbundsstyrelsen ska vara döva och alla ska vara teckenspråkiga.
Förbundsordförande och vice förbundsordförande ska vara döva. Ledamot i förbundsstyrelsen
som erhåller anställning inom förbundet ska omedelbart lämna sitt förtroendeuppdrag.
Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Sveriges Dövas Pensionärsförbund har rätt att
utse en adjungerad representant med yttrande- och förslagsrätt.
8.2 Uppgift
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundets stadgar och
program samt av kongressen i övrigt fattade beslut.
Förbundsstyrelsen ska, efter samråd med förbundsmötet, fastställa budget och verksamhetsplan
för nästkommande verksamhetsår.
Förbundsstyrelsen ska till varje kongress lämna årsredovisningar över förbundets verksamhet och
ekonomiska förvaltning för den gångna kongressperioden.
Förbundsstyrelsen ska även lämna förslag på arbetsordning, kongressutskott, ersättningar,
avgifter, planer för nästkommande kongressperiod till kongressen.
Förbundsstyrelsen förvaltar SDR:s testaments- och donationsstiftelse och övriga stiftelser i
enlighet med respektive stiftelses stadgar.
8.3 Sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordförande eller när en majoritet av
förbundsstyrelsen så önskar.
Kallelse och dagordning sänds till förbundsstyrelsens ledamöter senast två veckor före
sammanträde.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när förbundsordförande eller vice förbundsordförande och
lägst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.
I händelse av lika röstetal vinner det förslag som förbundsordföranden biträder.

§ 9. Valberedning
9.1 Ledamöter
Valberedningen består av tre ledamöter varav en är ordförande samt två ersättare i prioriterad
ordning. Samtliga ska vara medlemmar hos förbundet.
9.2 Uppgift
Valberedningen skall under kongressperioden aktivt arbeta för att få fram kandidater till SDR:s
förbundsstyrelse och följa den arbetsordning som kongressen har fastställt.
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9.3 Beredning inför val
Kongressen ska vid val av kongressutskott välja ett valberedningsutskott bestående av ett lämpligt
antal kongressombud. Utskottet ska under kongressen aktivt arbeta fram förslag på ny
valberedning att föreslå för kongressen vid val av valberedning.

§ 10. Revision
10.1 Revisorer
Kongressen väljer två revisorer, en auktoriserad och en förtroendevald, och två ersättare för
dessa. Av ersättarna ska även en vara auktoriserad och en vara förtroendevald.
10.2 Uppgift
Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens arbete och ekonomiska förvaltning, utföra revision av
räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.
10.3 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse ska årligen delges förbundsmötet. Revisionsberättelser för hela
kongressperioden ska underställas kongressen för beslut.

§ 11. Uteslutning ur SDR
Förening, som uppträder i uppenbar strid mot SDR:s ändamål och stadgar eller som på annat sätt
uppenbart skadar SDR och organisationens verksamhet, kan efter prövning uteslutas av
förbundsstyrelsen.
Innan beslut fattas ska berörd förening ges tillfälle att yttra sig.
För uteslutning krävs minst tre fjärdedelar av de på förbundsstyrelsesammanträdet avgivna
rösterna. Beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft.

§ 12. Stadgetolkning och stadgeändring
12.1 Stadgetolkning
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänskjuts till förbundsstyrelsen.
12.2 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av kongress.
För beslutets giltighet krävs två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.
För ändring av § 13 krävs att beslut om detta fattas vid två på varandra följande kongresser, varav
den ena ska vara ordinarie.
Fråga om stadgeändring får behandlas endast om så angivits i kallelsen till kongressen.

§ 13. Förbundets upplösning
För upplösning av SDR krävs att beslut om detta fattas vid två på varandra följande kongresser,
varav den ena ska vara ordinarie.
Minst tre fjärdedelar av kongressens samtliga registrerade ombud ska vara ense om beslutet.
Vid beslut om upplösning ska kongressen ha beslutat om hur eventuella tillgångar ska förvaltas, i
enlighet med SDR:s ändamålsparagrafer.
Fråga om upplösning får behandlas endast om så angivits i kallelsen till kongressen.
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